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RESUMO 

O presente artigo visa trazer considerações sobre o papel e atuação do professor – tutor dentro 
do processo da Educação a distância. Para tal foi feito um estudo bibliográfico acerca da 
educação a distância, e como esta mudou o cenário educativo e consequentemente analisa-se 
também o papel do tutor perante a sociedade, a partir da utilização dessa “nova” modalidade 
de ensino. Aqui se coloca uma discussão sobre até qual ponto e como este tipo de ensino está 
transformando a sociedade e os modos de vida das pessoas, uma vez que passa a exigir novas 
competências e habilidades para uma devida e coerente atuação. Em suma, a tarefa do tutor 
não é fácil, pelo contrário, é muito complexa e requer que o mesmo possa ter uma visão 
crítica a respeito de sua própria função frente aos alunos da educação a distância e como pode 
auxiliá-los na efetiva construção do conhecimento. 

Palavras-Chave: Competências, habilidades, tutor. 

RESÚMEN 

Este artículo tiene como objetivo llevar a cabo la función y el desempeño del profesor - tutor 
en el proceso de educación a distancia. Para dicho estudio se hizo de la educación a distancia 
de la literatura y cómo esta ha cambiado el panorama de la educación y por lo tanto, también 
examina el papel de tutor a la sociedad por el uso de este "nuevo" tipo de educación. Aquí 
surge una discusión sobre en qué medida y cómo este tipo de educación está cambiando la 
sociedad y las formas de vida, ya que ahora requiere nuevas destrezas y habilidades para un 
desempeño adecuado y coherente. En resumen, la tarea del tutor no es fácil, sin embargo, es 
muy complejo y requiere que éste pueda tener una visión crítica sobre su propio papel en 
comparación con los estudiantes de educación a distancia y cómo puede ayudar en la 
construcción efectiva Conocimiento. 
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1.  DEFININDO TECNOLOGIA 

 

A Tecnologia é conhecimento, interpretação, aplicação e/ou estudo de técnicas em 

uma determinada sociedade. É um termo muito abrangente que envolve os conhecimentos 

práticos e científicos, portanto, objetos que são ferramentas, que usamos para aplicar em cada 

contexto.  

Entende-se também por tecnologia, “a aplicação do conhecimento científico, e de 

outras formas de conhecimento organizado, a tarefa prática por organização compostas de 

pessoas e máquinas” (Zanela, 2007). 

Sabe-se que o termo “tecnologia” advém de meados século VIII e que tem uma 

forte ligação com um movimento que surgiu na Inglaterra, a Revolução Industrial. Assim 

denominada, por ser a responsável pelo avanço das máquinas sobre a manufatura. As 

tecnologias se modernizam a todo instante tornando as já existentes em ultrapassadas. 

A evolução da humanidade a partir da descoberta do fogo, da roda, da energia 

etc., é um exemplo bem claro dessa evolução. “A invenção da imprensa por Gutemberg em 

1442 foi a primeira grande revolução tecnológica na história da cultura humana”...]. (PAIVA, 

2008). 

Hoje, usamos a tecnologia para nos divertir, fazer amizades, trabalhar, cuidar da 

saúde, nos comunicar etc. As tecnologias são tão presentes em nossas vidas que chegam a 

mudar a forma de como trabalhamos ou pensamos, levando-nos assim, a mudar o nosso modo 

de vida tornando-o mais fácil e prático. 

  

 

1.1. Educação e Tecnologia 

 

Falar em recursos tecnológicos leva-nos, logo a pensar na televisão, no telefone e, 

principalmente, no computador. Mas em se tratando de educação qualquer meio de 

comunicação que completa a ação do professor é uma ferramenta tecnológica na busca da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
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A tecnologia que tem se mostrado eficiente na transmissão de informações e na 

comunicação é a internet, muito importante para a construção do conhecimento.  

“A tecnologia da informática evoluiu rapidamente e o computador e seus 
periféricos, além do correio e do telégrafo, passam a integrar todas as 
tecnologias da escrita, de áudio e vídeo já inseridos na sociedade: máquina 
de escrever, imprensa, gravador de áudio e vídeo, projetor de slides, rádio, 
televisão, televisão, e fax.” (PAIVA, 2008.p.9) 

 

A necessidade de as pessoas estarem se comunicando mais rapidamente sem a 

precisão de estarem no mesmo local, demonstra a evolução tecnológica. O uso da internet 

surge como a forma mais eficiente para suprir essa necessidade do homem moderno. 

Dessa forma, a educação não poderia ficar à margem de todo esse avanço. 

Portanto, pensar no favorecimento da tecnologia dentro do processo educativo em todas as 

modalidades de ensino, desde a educação básica a formação acadêmica, tona-se inevitável.  

O acesso à tecnologia permite que o professor e o aluno alarguem seus conceitos e 

estreite sua relação virtual. Isso quer dizer que o uso de tal ferramenta no processo ensino- 

aprendizagem, passa a ser uma extensão da sala de aula na busca por mais conhecimento.  

É preciso deparar-se com uma para saber o que são as novas tecnologias na 

educação. No entanto, problematizar o conceito, aparentemente intuitivo, é importante para 

nortear as atividades que são desenvolvidas e propostas para os alunos, já que é sobre eles o 

fascínio dessas tecnologias mais se avança. (BLONDIN, 2011). 

Alguns cuidados precisam ser tomados com relação a tal ferramenta pedagógica 

para não haver mudanças em relação ao  desenvolvimento de habilidades, uma vez que esta 

disponibiliza um abrangente rol de informações, que podem ser transcritas sem qualquer 

análise de leitura dos textos. 

Assim sendo, utilizar as novas tecnologias na educação exige que os educadores 

tornem capazes de conhecê-las, entendê-las e de utilizá-las para o benefício do aprendizado 

do aluno. Diante disso, o que se percebe é uma rejeição por parte dos mesmos a essas novas 

tecnologias. Por não saberem lidar com este novo recurso, preferem não abrir mão do método 

tradicional. 

Diante do exposto, ALMEIDA diz: 

[...] para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a 
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e analisar o 
papel da tecnologia como um suporte que permite estabelecer diálogo entre o 
analógico e o digital. O potencial interativo do uso da TIC no ato pedagógico 
se revela na possibilidade de criação dialógica e intersubjetiva [...] (2003). 
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2. SITUANDO OS ATORES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO SÉCULO XXI 

 

A Ead, nos últimos tempos, vem ocupando lugar de destaque graças às 

transformações geradas pelas tecnologias da informação e comunicação, como também pela 

busca em atender a um mercado de trabalho que procura cada vez mais profissionais 

capacitados em um curto espaço de tempo.  

Dessa forma, cabe aqui buscar compreender o papel dos envolvidos nesta 

modalidade e assim procurar entender quais são as habilidades e competências do tutor e 

como ocorre sua ação mediadora nesta prática de ensino. 

O tutor não é um, nem desempenha a função de um professor conteudista, 

responsável por transmitir assuntos, mas é aquele que media e ajuda a estabelecer uma relação 

direta entre o discente e o conhecimento. Ele não ajuda o aluno a resolver suas dúvidas, mas 

leva-os a perceber qual o caminho mais correto em busca do saber. Assim, estabelece uma 

ligação entre o aluno e os conteúdos, auxiliando no processo de construção do conhecimento 

dos discentes que escolhem esta modalidade.  

Diante desse quadro, percebe-se que não é tarefa fácil ser tutor, pois este tipo de 

ensino requer cada vez mais habilidades e competências para que, assim possa se trabalhar de 

maneira efetiva e construir um conhecimento dinâmico. Este novo panorama faz parte de uma 

dinâmica muito bem estruturada, que requer cada vez mais profissionais estruturados, e ainda: 

(...) pode ser definida como uma dinâmica comunicacional. Tal dinâmica, 
portanto exige do profissional docente da EAD, uma interação contínua de 
saberes múltiplos, ou seja, ao mesmo tempo em que informa, “se informa”; 
ao mesmo tempo em que ensina, aprende, exatamente pela dinâmica de 
situações e informações presentes no sistema de EAD. (SANTOS, 2009, p. 
02). 

No entanto, para desempenhar esse papel, o profissional não precisa apenas saber 

corretamente os conteúdos a serem trabalhados, mas antes de tudo, saber lidar de maneira 

dinâmica com as TIC’s (tecnologias da informação e comunicação), e então poder auxiliar da 

melhor maneira os seus discentes e atender às expectativas da instituição e dos envolvidos. 
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O tutor exerce papel fundamental na EaD, pois é ele o responsável por fazer a 

mediação entre o conhecimento e o aluno, proporcionando a este novos meios de aprendizado, 

bem como autonomia para construir o seu próprio conhecimento. Devendo este estar atento 

para desenvolver técnicas que favoreçam o aprendizado. 

 

3. O PROFESSOR TUTOR: competências e habilidades 

 

Tendo em vista que o tutor é indispensável para que a educação a distância ocorra de 

maneira satisfatória, é ele o responsável por fazer a mediação entre conhecimento e aluno, e 

consequentemente mais perceptível aos problemas e dificuldades dos alunos. 

Um agente educativo, quer dizer, um profissional que intencionalmente 
promove, facilita e mantém os processos de comunicação necessários para 
contribuir para o aperfeiçoamento do sistema, mediante a retroalimentação e 
a assessoria acadêmica e não-acadêmica, e para apoiar a criação de 
condições que favoreçam a qualidade da aprendizagem e a realização 
pessoal e profissional dos usuários (MORAES, 2004, p. 38). 

Portanto, cabe a esse profissional estar atento para o processo no qual está inserido e 

conhecer a respeito da educação a distância e leis que a regem, pois assim ele saberá com o 

que está lidando.  

Contudo, para o exercício das atividades de tutoria é necessário, também, e antes de 

tudo, ter competências e habilidades peculiares à referida modalidade de ensino, de tal forma 

que possam facilitar e promover a mediação dos conteúdos: 

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, 
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre 
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As 
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano 
imediato do ‘saber fazer’. Por meio das ações e operações, as habilidades 
aperfeiçoam- se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das 
competências (INEP, 1999, p.7). 
 

Ainda sobre as competências Perrenoud (1999, p 28), afirma que é:  

(...) faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 
capacidades, informações, etc) para solucionar com pertinência e eficácia 
uma série de situações. Estão ligadas a contextos culturais, profissionais e 
condições sociais.  

 

Um profissional competente deve ser capaz de julgar seu próprio desenvolvimento, 

analisar as mudanças que podem favorecer e perceber sua importância dentro do espaço no 

qual está inserido, bem como compreender como os outros podem ajudá-lo. 
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Por isso, é necessário ter competências técnicas, pois elas são responsáveis pelo 

domínio que o tutor deve ter acerca dos temas trabalhados; uma vez que são através delas que 

ele ajudará os seus discentes a compreenderem os conteúdos.  

Para que ganhe respaldo diante dos alunos, é necessário responder aos 

questionamentos feitos de maneira clara e objetiva, utilizando a experiência do aluno como 

ferramenta na construção do conhecimento do mesmo. 

É preciso estabelecer uma organização metodológica, o que facilitará a expor os 

conteúdos, sanar dúvidas e desenvolver seu projeto de ensino, isto permitirá o gerenciamento 

do tempo para que assim possa buscar sempre meios de adquirir novos conhecimentos e 

realizar as tarefas que lhe são pertinentes de forma flexível e sem correrias. 

O tutor também deve ter facilidade em estabelecer a comunicação, é através dela que 

ele passa a ser entendido e pode ajudar os alunos no desenvolvimento das atividades. E ainda 

recorrer diante dos gestores estabelecendo, dessa forma a comunicação entre a instituição e os 

alunos. 

E além de tudo, refletir sobre sua prática docente e como esta pode ajudar os seus 

alunos e como pode ser melhorada, pesquisando sempre e procurando meios para enriquecer a 

sua prática pedagógica. 

O tutor precisa desenvolver as habilidades necessárias para o desenvolvimento eficaz 

de suas atividades, sabendo lidar com os recursos tecnológicos que são oferecidos pela 

instituição. Está sempre disposto a novas formas de ensino, e ter em mente que para que os 

alunos se sintam estimulados é necessário inovar, seja na maneira de mediar o conhecimento 

ou nas práticas pedagógicas. De acordo com Formiga (2009, p. 39) “não há espaço para 

conservadores ou acomodados, exigem-se atividades ousadas e celeridade nas decisões”. 

O tutor deve estar atento para sua função e importância no espaço escolar, pois sua 

presença é primordial para a efetivação do conhecimento. 

São poucos os educadores que integram teoria e prática e que aproximam o 
pensar do viver. Os educadores marcantes atraem não só pelas suas idéias, 
mas pelo contato pessoal. Transmitem bondade e competência, tanto no 
plano pessoal, familiar como no social, dentro e fora da aula, no presencial 
ou no virtual. Há sempre algo surpreendente, diferente no que dizem, nas 
relações que estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-se, 
de agir. E eles, numa sociedade cada vez mais complexa e virtual, se 
tornarão referências necessárias. (MORAN, 2007, p. 30). 
 

Ao perceber a seriedade que há nesta profissão, o tutor também compreende que sua 

inserção no âmbito escolar é de suma importância e que não basta apenas saber os conteúdos, 

ele não ensina apenas quando explana os conteúdos ou tira dúvidas, mas seu comportamento 
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de um modo geral promove e incentiva o aprendizado, devendo este estar apto para 

desempenhar os múltiplos papéis que são inerentes ao tutor.  

Não bastando a ele saber os conteúdos, lidar com as tecnologias e executar as tarefas 

que lhe cabem, neste sentido Kenski (2003, p.75) afirma que: 

Nessa perspectiva não resta apenas ao sujeito adquirir conhecimentos 
operacionais para poder desfrutar das possibilidades interativas com as novas 
tecnologias. O impacto das novas tecnologias reflete-se de maneira ampliada 
sobre a própria natureza do que é ciência, do que é conhecimento. Exige uma 
reflexão profunda sobre as concepções do que é o saber e sobre as formas de 
ensinar e aprender. 

 

Pela forma como ocorrem os encontros ser diferente do ensino presencial, seja pelo 

tempo, horários ou mesmo pelo que se debate nestes encontros, o tutor precisa estar atento ao 

que ocorre nestes momentos, na sua mediação, como os discentes estão se comportando em 

seus momentos de estudos, se os objetivos propostos estão sendo alcançados e se as 

ferramentas tecnológicas estão realmente atendendo a todas estas necessidades. Como fica 

notório que atuar na tutoria não é tarefa fácil de ser desempenhada e exige preparo 

educacional para este exercício. 

O professor é o grande mediador do processo de construção de 

conhecimento. Nessa posição, algumas de suas funções são a de criador, 

partícipe e avaliador de situações didáticas que satisfaçam as necessidades e 

interesses dos alunos e possam, assim, mobilizá-los para lidar com 

problemas, projetos, temas e situações de aprendizagem, em ambientes 

virtuais de máxima interação possível. A ele compete, portanto, elaborar os 

materiais didáticos; selecionar conteúdos, que devem ser sempre atualizados; 

averiguar a funcionalidade do planejamento, fazendo os ajustes necessários; 

estimular a interação e, sobretudo, estimular a apresentação, discussão e 

possíveis soluções para problemas que se apresentem ao longo do processo 

ensino-aprendizagem. (MOREIRA, 2005, p. 3) 

 

A partir deste fragmento percebemos a complexidade da ação do tutor, bem como a 

evidência que ele não é aquele que estará somente à frente de uma sala de aula ou ainda o 

responsável por desenvolver as atividades, seu compromisso começa bem antes, lá na 

elaboração do material, no estudo dos meios mais adequados para atender as expectativas do 

público alvo. 
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Mesmo aqueles que não exercem a função docente, mas desempenham outras 

atribuições que ajudam no melhor funcionamento da educação, pois muitas vezes são os 

responsáveis por elaborar estratégias que facilitem o aprendizado, elabora atividades que 

promovam a aquisição de conhecimentos, procurando instituir um clima de confiança entre as 

partes envolvidas e, por meio de ferramentas tecnológicas busca sanar as dúvidas dos alunos, 

mesmo estes têm função primordial para que a educação aconteça, pois são eles que pensam 

em atender as perspectivas de seu alunado. 

Para desenvolver suas funções com competência é preciso ter o "conhecimento do 

conteúdo, formação pedagógica relativa ao manejo e organização de classes, conhecimento 

curricular, visão crítica dos conceitos educacionais, suas raízes históricas e filosóficas” 

(MOREIRA, 2005, p. 7). 

Precisa explanar os assuntos de forma clara e objetiva para que surjam o mínimo de 

dúvidas possível, considerando os conhecimentos adquiridos fora do espaço escolar, e mostrar 

aos seus educandos o quanto estes são importantes para a compreensão dos conhecimentos 

sistematizados. 

Proporcionando aos alunos que se sintam efetivamente inseridos no processo de 

ensino-aprendizagem, sendo autores na construção do próprio conhecimento.  

É preciso ainda compreender que nem todos que têm habilidades para o ensino 

presencial são aptos para serem tutores da educação a distância, pois suas características são 

diferentes. 

Nem todo professor do ensino presencial tem perfil para exercer as funções 
docentes em educação à distância. Constatou-se ainda que a falta de 
professores para trabalhar com a educação a distância não se deve a 
problemas tecnológicos, fáceis de resolver por meio de treinamento, prática 
e leitura. O problema está na preparação pedagógica e na formação para 
escrever (CORTELAZZO, 2008, p. 318). 

Primeiro é necessário se identificar com esta modalidade e ainda atender a outras 

exigências e desempenhar papéis diferentes dos desempenhados na educação presencial, 

como afirma Cortelazzo (2008, p. 316), 

Neste novo modelo de educação à distância, o professor assume novos 
papéis para além do ‘dar aulas’. Esses papéis se referem à autoria e à tutoria, 
isto é, os professores escrevem livros para suas disciplinas, vão a um estúdio 
para dar tele-aulas síncronas, para interagir com alunos que se encontram 
nos pólos de apoio presenciais e na tutoria central e interagem, como tutor 
do conhecimento, com seus alunos espalhados por todo o país.  
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O tutor é o responsável pelo êxito da educação a distância, cada vez com mais 

atribuições a serem desempenhadas com competências e habilidades que lhe devem ser 

próprias. 

Estas responsabilidades também estão pautadas nos Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância,  

O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de 
construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 
sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas 
atribuições participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, 
junto com os docentes (BRASIL, 2007, p. 21). 

Há ainda os da modalidade presencial que são ainda responsáveis por prestar 

esclarecimentos aos seus alunos a respeito das atividades, dos conteúdos, dentre outras 

atribuições. 

O tutor presencial deve (...) identificar características individuais, estilos de 
aprendizagem, despertando interesses individuais e coletivos, avaliando a 
compromisso do aluno, atuando no sentido de facilitar a socialização e 
interação dos alunos. Deve auxiliar de forma interativa os processos de 
ensino-aprendizagem e colaborar na maior humanização do sistema e na 
adaptação dos alunos a aprendizagem à distância (AMARAL, 2009, p. 05). 

 

Mesmo com atribuições diferentes tanto o tutor presencial quanto o a distância são os 

responsáveis pela educação por ela, fazendo com que as pessoas que buscam este tipo de 

educação, a recebam da melhor maneira possível. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação a distância alcançou seu auge com os avanços tecnológicos das últimas 

décadas e com a disseminação da internet. Numa sociedade cada vez mais célere que requer 

profissionais capacitados em tempo hábil e que muitas vezes não dispõe de tempo para 

frequentar os cursos regulares. 

Ela vem não para simplificar a educação, mas para permitir que todos tenham acesso 

e possam usufruir das mesmas oportunidades. Vista por muitos, como uma educação que 

muitas vezes poderia não atender realmente as expectativas dos envolvidos, ela vem mostrar 

que para ser um aluno na modalidade EaD é preciso muita força de vontade, 

comprometimento e autonomia para construir o próprio conhecimento.  
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A educação a distância, desde o seu surgimento, enfrentou muitos preconceitos para 

mostrar realmente suas capacidades e que poderia formar profissionais altamente capacitados 

para exercer suas profissões. Por ser o próprio autor da sua aprendizagem, os indivíduos 

inseridos neste processo precisam utilizar os mais variados meios para promover o próprio 

conhecimento 

Num cenário de transformações surge o tutor com suas competências e habilidades 

para desenvolver suas várias funções, dentre elas a de mediador entre o conhecimento e o 

aluno. Permitindo a este que haja em favor da sua aprendizagem. 

O tutor é essencial para a efetivação do conhecimento, pois está inserido em todo o 

processo educativo, e precisa conhecer a fundo o que é a EaD, seus princípios, referências 

legislativos e de qualidade, bem como a proposta pedagógica da instituição. 

É necessário ainda estar atento para as necessidades dos alunos, suas dificuldades, 

sempre procurando motivá-los para que não desanimem ao encontrar os obstáculos peculiares 

a este modelo de ensino. 

Precisa ainda saber empregar os recursos tecnológicos utilizados nos cursos, dominar 

os conteúdos, lidar com as dificuldades que surgem, sempre dando suporte aos alunos e 

proporcionando a estes a confiabilidade para continuar os estudos. 

Estabelecer um elo entre os conhecimentos adquiridos previamente e os 

sistematizados, permitindo aos alunos a percepção de que já possuem algum tipo de 

conhecimento. 

Em suma a tarefa do tutor não é fácil, pelo contrário é muito complexa e requer que o 

mesmo possa ter uma visão crítica a respeito de sua própria função frente aos alunos da 

educação a distância e como pode auxiliá-los na efetiva construção do conhecimento. 
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